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القواعد الواردة بالالئحة المذكورة في شأن  –الئحتها الداخلية  –المؤسسة العامة للموانىء  –مؤسسة عامة  -

وجوب التزام هذه  –النسب المقررة لبدالت شاغلي وظائف المؤسسة العامة المماثلة لنظائرها في الحكومة 

ؤسسة ماإلستثناء منها يكون لمجلس إدارة ال –النسب سواء كانت محددة بمبالغ مقطوعة أو بنسب مئوية 

 بيان ذلك. –مع اإللتزام بعرض قراره على مجلس الخدمة المدنية 

 

الم يلة في  يملح موظفو المؤسسس سسة ال دال الالتالالال»من الالئحة الداخلية للمؤسسس سسة على أل      26المادة 

الجدالل المرافق لهذا المرسسسسسسسو ي وما يجوس لمجلر امدا ة ملح ال دال الالتالالال اماسسسسسسسافية المتمول    في 

 «الحكومة الالل  ة المقر ة لشاغلي الوظائف المماثلة في المؤس ة.

 1965ل سسسسلة  2ال ن   الل سسسس ة ل دل الةسسسسرافة ف ن  مقر  للتاملين في الحكومة  مق وسسسس  مرا  السير المالية  م  

 –يملح الموظفو  المتيلو  أل  الظائف دائمة  الميزانية اليشسسسسسسظلو  الظائف  مين خزيلة »الالذي يقوسسسسسسي     

ديلا اً ووي ياً في الشسسسهري الي سسس مر الملح  ثلا   15محةسسسبي  دل صسسسرافة  وام   –صسسسرا   –م سسساأد  مين خزيلة 

ي سس مر التمب »مل  أل      37ة نى في المادة اللما صسسد  مانو  المدمة المدني« امجاسال الدال ية الالمراسسية.

 اللوائح الالقرا ال المتمول  ها في شؤال  ال وظف المت نفاذ هذا القانو  لمدة سلة  ال لحين صدال  اللوائح الاللظ  

المشسسسسسسسا  يليها في   يهما  مرب الذلأ  شسسسسسسرع  ا ع تا ا م   نكا  هذا القانو ي الا ي رعل أل  ع  يق الجداالل 

من هذا القانو   ي سيادة في ميمة ال دال الالتالالال  39ظا  المدمة المدنية  ال الةسسسسسسساد ة الفقاً للمادة المرافقة لل

اماافية الالمكافآل ال شجيتية ال ي عةر  المت صدال هي الي  مر صر  هذه القيمة يل     يحدد مجلر المدمة 

المد  صسسد  مجلر المدمة المدنية القرا  . «المدنية  ال ال سسل ة المم ةسسة القواأد الامنكا  الالشسسرالع الملظمة لها.

 ش   ملح ال دال الالتالالال اماافية الالمكافآل ال شجيتية النى أل     يكو  ملحها الفقاً  1980ل لة  6 م  

 للقواأد الامنكا  الوا دة في هذه القرا ال.

الم  قة في ش   ملح  دل  سالف الذور ا يزال هو القاأدة 1965ل لة  2الأل  ذلأ ف   مرا  السير المالية  م  

الةسسرافة لموظفي الحكومةي ال   القاأدة الوا دة  هذا القرا  هي ال ي يجل أل  المؤسسس سسة اال زا   ها ألد عقرير 

شاغلي الوظائف المماثلة  ها الذلأ ع  يقاً للى المادة  من الالئحة الداخلية للمؤس ةي فمن الوااح  26هذا ال دل ل

 سسسسة ألد ملح ال دال  ذال الل سسسسل ال ي عملح  ها لموظفي الحكومة هو ين  يذا وانت    المقةسسسسود   ل زا  المؤسسسسس

القواأد الملظمة لملح ال دل عقوي  ح اب ميم    ل  ة مئوية متيلة من  الل مر ط الد جة  ال من المرعل امساسي 

الملح عقوسسي  ملح ال دل في عتين أل  المؤسسس سسة مراأاة هذه القاأدة الملح ال دل  ذال الل سس ةي  ما يذا وانت ماأدة 

شسسسسسكب م لو مق و  وا  أل  المؤسسسسسس سسسسسة    عل ز   هذه القيمة المق وأة من  ل  يرا  في هذه الحالة ا ع اع ال دل 

 الراعل سيادة  ال نقةانا الينما يةر   قيمة موندة  ياً وانت د جة الموظف ال ي ي قاا  هذا ال دل  ال  اع   أل  

 ير ذلأ لجتب الراعل المق و  م د جاً يزداد ولما سادل الد جة المالية للموظف. ساسهاي اليذا ا اد المشر  غ

من الالئحة الداخلية للمؤسسسس سسسة ألد عقرير  ند  26الع سسسسي سسساً أل  ماعقد  ف ن  ا صسسستو ة في علفيذ  نكا  المادة 

مؤس ة  ذال القيمةي الهذا ال دال المقر ة في الحكومة  قيمة مق وأة من ذلأ  دل الةرافة ف ن  ي تين    عل ز  ال

هو ما يدخب في سسسسسسل ة مجلر يدا ة المؤسسسسسس سسسسسةي  ما يذا   اد المجلر سيادة علأ القيمة أما هو مقر  في القرا  

الم  ق أل  موظفي الحكومة ف ن  يلز  أرا مرا  المجلر أل  مجلر المدمة المدنية أمالً   نكا  المادعين 

 من مانو  المدمة المدنية. 38ي 19

نرى    يكو  عحديد  دل الةسسسرافة في المؤسسسس سسسة  وام  خم سسسة أشسسسر ديلا اً لشسسساغلي الوظائف المماثلة  اللذلأ

 .1965ل لة  2للوظائف ال ي يل  ق أليها مرا  السير المالية  م  
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